
 
 
 

 

 

Bestyrelsesmøde Dato 19.12.16 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: klubben  
Ordstyrer: Ole Jensen 
 

Referent: Rita 
Kirkegaard 
 

Deltagere: Ole J., Ivan 
M., Ruben L., Annie P., 
Inge-Lis M., og Rita K. 
Fraværende Peter M. 

Forplejning:  
Fiskefiletter og 
Ribenssteg 

Dagsorden: 
 
1.Opfølgning og godkendelse af referatet fra 
   sidste møde den  21.11.16 og 24.11.16 
 
 

Begge referater godkendt. 
 

 
2. Opfølgning fra generalforsamlingen 

 
Forslag om skiftevis start hul 1 og hul 10. 
Bestyrelsen vurderer – efter en grundig drøftelse 
af fordele og ulemper- at det ikke er af stor 
betydning for vores bane – greenfeegæster 
spiller som regel 18 huller - så forslaget bliver 
ikke vedtaget af bestyrelsen.  
 
 
Bestyrelsen drøftede den fremsatte opfordring 
om at beslutte en gentagelse af 2016`s tilbud om  
gratis begynderforløb. Sættes på som et punkt 
igen på næste møde til yderligere diskussion. 
 
 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at 
der på generalforsamlingen var blevet fremsat et 
seriøst og konstruktivt forslag fra et af vore 
medlemmer. Håndteringen af dette kunne have 
været bedre, idet bestyrelsen inden forsamlingen 
kunne have ydet en bedre vejledning m.h.t. 
vedtægtsændringer når et forslag skal behandles 
af generalforsamlingen. Dette er taget til 
efterretning, og vi vil fremover forsøge at gøre 
dette bedre. 

 
 

 



 
 
 

 
3. Orientering fra formanden.  
    Opfølgning på væsentlige dispositioner,  
    samt fastlagte dispositioner. 
    Herunder:  
 
    1)Etablering af 2 stk. ly mod lyn (lynskure). 
    2)Nye terassemøbler ca. 30.000 
    3)Anvisnings provision 
     
 

 
1) 
Det blev besluttet at starte etablering af to 
lynskure selvom vi har fået afslag på vores 
ansøgning om midler til disse hos Elro-fonden. 
Skurene tænkes etableret et sted mellem green 
på hul og 12 og teested på hul 13 ( dækker 
således hullerne 12,13 og 14) samt et sted 
mellem green på hul 5 el. 7 og teested på hul 6  
( dækker således hullerne 5,6,7 og 8) 
Vi vil bruge de pengegaver vi fik i forbindelse 
med vores jubilæum, samt den flotte donation vi 
har fået fra vores veteraner til etablering af 
skurene. 
2) 
Desuden blev det besluttet at bruge midler til 
udskiftning af vores terassemøbler. 
3) 
Der er kommet et tilbud fra udlejningsfirma 
vedr. sommerhuse – evt. anvisningsprovision til 
klubben. Henvendelsen er videresendt til 
drøftelse i sponsorudvalget. 
 

4. Gennemgang og opfølgning på 
    klubbens perioderegnskaber samt bud- 
    getter og evt. afvigelser heraf. 
    Gennemgang af klubbens likviditet. 
 

Ikke mange bemærkninger til vores regnskab. 
Der er møde med bankerne i næste uge. 
I den forbindelse håber vi, at vores 
nyerhvervede jord (fra kommunen) vil  kunne 
give os nye/bedre  muligheder i forhandlingerne 
om vores lån/gæld og renter. 
Likviditeten er bedre end sidste år på trods af 
indkøb/betaling af probox og delvis afvikling af 
gæld. 
 

5. Orientering fra sekretariatet  
     
        Herunder yderligere orientering om  vores   
        samarbejde med golfring XL 
      
 
     

Der er kommet 102 nye medlemmer , hvoraf 28 
igen er udmeldte.  
Resten er indmeldte under en eller anden  
form.(fuldtidsmedlem, flexmedlem, passivt  
medlemskab o.l.) 
 
Medlemmer af bestyrelsen har fået officielt 
regelsæt vedr. XL-samarbejdet og  beting-   
elser vedr. deltagelse for de enkelte   



 
 
 

klubber/medlemmer tilsendt.   
Interessen for at købe deltagelse af ringen er 
allerede stor blandt medlemmerne. 
 
 

 6. Orientering fra udvalgene.  Der er ikke sket meget i udvalgene siden sidste 
møde, dog er der afviklet møde i 
sponsorudvalget, som mødes igen i feb. og 
håber at have sponsorerne på plads. 
 
 

7. Medlemshenvendelser.     
 

Der har ikke været nogle henvendelser. 

 8. Evt. 
     

Ingen punkter.  
BESTYRELSEN ØNSKER ALLE 
KLUBBENS  MEDLEMMER  EN RIGTIG 

 
GLÆDELIG JUL 

  
SAMT ET GODT NYTÅR. 
 

Næste møde 16. januar 2017  
 


